De Einekoer

Doarpskrante Gytsjerk
Redaksje-adres:
E-mail:
Redaksje
Tjikke Krijgsman
Joy Visser-de Vries
Ljibbe Hoeksma
Harry Talsma
Carolien v.d. Zee-Rijpma
Jacqueline Fournier

21e jiergong - septimber 2014
Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk

einekoer.gytsjerk@gmail.com

foarsitter
sikretaris

ponghâlder
skriuwster

Abonneminte- + ponghâlder:
Advertinsjes:
Banknûmer:

288
844
256
256
256
256

64
49
19
10
24
00

99
54
51
86
07
86

Carolien v.d. Zee-Rijpma
Harry Talsma
36.27.90.930 Rabobank Gytsjerk,
o.n.f. Doarpskrante De Einekoer
Fam. Veendorp / Fam. Hoekstra
Rekladruk b.v.
Joy Visser-de Vries

Besoarging:
Printinge en lay-out:
Foto (foarkant):

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Ynhâld:
Fan ’e redaksje
Bestuurlijk bekeken
Kleurplaat ‘Teigetje’
Kleuternetwerk scholen
Thrymwalda school
Ichthus school
Dorpsfeest Gytsjerk 2014
Optochtprijzen
Mingd Koar Aldtsjerk
Puzzel
Oplossing vorige puzzel
Oud papier

Side 3
Side 5
Side 7
Side 9
Side 11
Side 13
Side 15
Side 17
Side 19
Side 21
Side 23
Side 23

De Pen
Krite ‘Trynwâlden’
Boekenmarkt ‘Swim!’
Hân Makke
Teigetje is erg springerig
‘Oprop’ foto’s
Kartoen
Vrouwen van nu
Slinger om ’e sleef
BOB
Preekrooster
Agenda

Side 25
Side 29
Side 31
Side 31
Side 32
Side 32
Side 35
Side 37
Side 39
Side 41
Side 45
Side 45
1

Dijkstra Woonmode
Rengersweg 21 9062 EA Oentsjerk
Tel. 058 - 256 19 03 (voorheen Meba)
Voor al uw woninginrichting!

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Vrijdagavond koopavond
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FAN ’E REDAKSJETAFEL
De R zit al weer in de maand…
September… de R zit weer in de maand en we kunnen de extra vitamientjes
wel weer uit de kast halen, de bomen kleuren alweer licht bruin en de vele kleurrijke bloemen zijn
helaas alweer uitgebloeid.
Als we terug kijken hebben we wel een fantastische zomer gehad! Wij zijn
met ons gezin naar Frankrijk op vakantie geweest maar dat was helemaal
niet nodig geweest… want ow ow ow wat is het in Nederland mooi weer geweest! Zo mooi dat zelfs het zwembad tot half september open is gebleven,
nog vele uren langer hebben we mogen genieten van ons prachtige zwembad!
Er is verteld dat wij in het Noorden het minste regen hebben gehad van heel
het land… maar toen we eindelijk regen hadden, kwam het ons allemaal helemaal niet uit! “ons” dorpsfeest is bij wijze van spreken, echt in het water gevallen! Al die mooie versierde wagens, al die lieve kindjes compleet nat geregend. Door al die regen is er gekozen voor een verkorte route wat tot gevolg had dat er aantal mensen tevergeefs lang
hebben staan wachten bij de Spar… Desondanks hebben we genoten van al het pracht en praal.
Ook de nieuwe attractie op de kermis was een groot succes!!
Er zijn natuurlijk ook foto’s gemaakt en die kun je vinden bij de AH en bij de drogist… uiteraard
zijn er online ook een hoop foto’s te vinden!
De 12e omloop van Trynwalden op 6 september was ook weer een groot succes! Dit keer was de
start van de wielerronde in Oentsjerk bij Kafee ’t Wapen. De meeste buitenactiviteiten hebben we
nu gehad en het is dan ook alweer uitkijken naar de “Goed Heilig man” en de gezellige december maanden. ‘Gelukkig’ liggen de pepernoten alweer in de schappen, dus lang na genieten van
onze prachtige zomer is er niet bij. Het lijkt allemaal zo snel te gaan… voor
we het weten is het 2015…
Maar ik… Ik geniet nog steeds lekker van onze vakantie en de kiekjes en
waan me even terug … Kindjes lachen en blij, voetjes in het zand, wijntje erbij
en warme wangen van de zon…
Groeten Joy Visser
Kopy kan voor elke 10e van de maand worden ingeleverd via
einekoer.gytsjerk@gmail.com
Rond de 1e van de nieuwe maand zal ’De Einekoer’ huis aan huis bezorgd worden.
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BESTUURLIJK BEKEKEN
Vereniging voor Dorpsbelangen
Secretariaat: De Tille 13; tel. 06 417 456 80
E-mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com
Bankrekening Dorpsbelangen Giekerk: NL54 RABO 0320 9762 54
Vergaderschema DB en inloopspreekuur
De eerstkomende bestuursvergadering van Dorpsbelangen is op woensdag 29 oktober 2014, in
Brasserie De Canterlanden. Voorafgaand aan de bestuursvergadering wordt tussen 19.30 en
20.00 uur een inloopspreekuur gehouden waar u klachten, wensen of voorstellen aan het bestuur
kunt voorleggen. Dat kan ook telefonisch of per e-mail. U hoort dan nader van ons.
Contributie Dorpsbelangen Giekerk
Op 7 juli jongstleden werd van 764 leden hun jaarlijkse contributie van € 4,- automatisch geïncasseerd. Hartelijk dank voor uw financiële steun, zodat u het werk van Dorpsbelang mogelijk blijft
maken! Via ‘overstapservice’ zijn de nieuwe banknummers met maar liefst 18 letter en cijfers ingeboekt in onze leden administratie, zodat de gegevens up to date zijn. Van een 30 tal leden is de
incasso helaas niet gelukt. Het banknummer was dan niet correct in de meeste gevallen. Deze leden zullen voor december worden benaderd door iemand van het bestuur van Dorpsbelangen
Giekerk, zodat het correcte nummer bij de penningmeester bekend wordt. Nieuwe bewoners worden ook benaderd. Ongeveer 15 leden die niet een automatische incasso willen afgeven hebben
onlangs per brief het verzoek gekregen om de contributie over te maken op ons banknummer. Als
alle gegevens verwerkt zijn hopen we eind december 2014 de tweede ronde te incasseren. Dat
geldt voor ongeveer 40 (nieuwe) leden. Wilt u mutaties en adressen van nieuwe inwoners per
mail/telefoon doorgeven aan de secretaris? Communicatie gaat het gemakkelijkst per mail:
doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com. Nieuwe leden ontvangen als welkomstgeschenk een prachtige
kleurenfolder van Dorpsbelang. Op deze manier blijft het ledenbestand ook up to date.
It sil heve
Het blijkt nog wel eens voor te komen dat toeristen het Elfstedenbruggetje aan de
Canterlandseweg niet makkelijk kunnen vinden. Dat is bijzonder, want op maar liefst zes plaatsen
in Gytsjerk staat een bordje of infobord. Er staan drie Paadwizers; een bordje bij de rotonde aan
de Nieuwe Straatweg; één bij de Viersprong en één bij het bankje aan de Canterlandseweg.
Hopelijk wijzen onze dorpsbewoners de dwalende cultuurzoekers hier ook op. Met deze informatiestroom lijkt het ons "dreech" voor een toerist om de Tegeltjesbrug over het hoofd te zien.
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KINDEROPVANG OP DE BOERDERIJ
(0-4 jaar en buitenschoolse opvang)

Bel voor een afspraak op 06-51496656

U vindt ons aan de ventweg naast de N355
Rijksstraatweg 9a, Leeuwarden (t.o. Aqua Zoo)

www.de wielenweide.nl

• Financiële administratie
• Loonadministratie
• Omzetbelasting
• Inkomstenbelasting
• Jaarrekening
• Advisering
E. Posthumastrjitte 20 9061 DC GIEKERK
Tel. : (058) 256 23 20 • Fax: (058) 256 17 95 • E-mail: wassenaar-administraties@planet.nl

KLEURPLAAT
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Hellinga
transportbedrijf

• kippertransport
• semi-dieplader
• caravantransporten
• handel- en grondwerken

Rinia van Nautaweg 81, 9061 AD Gytsjerk
Tel. 058-2561402
info@hellingatransport.nl
www.hellingatransport.nl

nu ook op maandag geopend

* Heren knippen zonder afspraak
* Cadeaubonnen
* Alle topmerken parfum
* Gelaatsbehandelingen
* Bruidsarrangement
* Trendy sieraden
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Dr. O. Postmastrjitte 6
9061 BK Gytsjerk
Tel.: 058 256 22 71

Kleuter leert... door spel!
Sinds september 2013 is het 'Kleuternetwerk' in het leven geroepen. Zo'n 25 kleuterjuffen van
OPO Furore (Openbaar Primair Onderwijs Tytsjerksteradiel), waaronder juf Dieuwke Rutgers van
OBS Thrimwalda, en een medewerker van onderwijsadviesbureau Cedin bespreken 6 keer per
jaar hoe kleuters het best 'uit de verf komen' in ons onderwijssysteem.
Een goed initiatief waarover ik juf Dieuwke enkele vragen stel:
Waarom zijn jullie gestart met dit netwerk?
Het netwerk is opgericht om het onderwijs aan kleuters veilig te stellen.
Veel oefenen op het platte vlak (vanuit de boeken of de computer) zorgt niet voor inzicht en ervaring. Spelen met blokken, zand en water zorgt voor het vullen van begrippen. Kortom: Kleuters leren door betekenisvol te spelen en handelend bezig te zijn. Wij bekijken hoe we dit en de opgedane kennis hiervan, in de praktijk en dus in het hedendaagse onderwijs, in kunnen passen.
Hoe gaan jullie te werk?
De juffen van de gastscholen geven elke keer een praktijkvoorbeeld, dat voor andere collega’s
zeer inspirerend werkt. In september was het kleuternetwerk bij ons op de Thrimwaldaschool. Zo is
er sinds dit schooljaar een nieuw programma voor het observeren en volgen van kleuters. Ook
wordt er gebruik gemaakt van het klankkastje voor het fonetisch (taalklank) bewustzijn. Het klankkastje is een kleurrijk kastje met 18 lades met daarin verrassende opdrachten die de kinderen voorbereiden op het lezen. Zo vinden we in één van de lades kabouter Henk Hak, die alle woorden in
stukjes hakt en de letterbij die ons elke twee weken een nieuwe letter aanleert. De kinderen vinden
het spannend om zo’n laadje open te trekken en worden daardoor positief geprikkeld. Ook is er
het afgelopen jaar gekeken naar de groepsplannen. De groepsplannen moeten voldoen aan bepaalde normen voor de inspectie. Hoe kan het spel en de manier hoe kleuters leren hier in worden
opgenomen? Voor komend jaar staan er weer veel onderwerpen op de agenda; routines, spellessen, groepsvorming, fijne motoriek.
Kortom: een inspirerend netwerk van kleuterjuffen die het belang van de kleuters voorop hebben staan!
Bedankt en succes, Dieuwke!
Fiona Boonstra
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* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *

Rengersweg 102, 9062 EJ Oentsjerk

Telefoon: 058 - 256 15 00

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor €18,50
Elk weekend een lopend buffet voor € 10,75
(Van tevoren reserveren)
Openingstijden:
Alle feestdagen 11.00 - 22.00 uur. Maandags gesloten
Dinsdag t/m donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag 11.00 - 21.00 uur
Zaterdag en zondag 11.00 - 22.00 uur

Nieuwestraatweg 2, 9061 CL Gytsjerk (Giekerk)
Tel. 058 - 2563820 * www.orientalgiekerk.nl
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Ulen ringje by IBS Thrimwalda
It wie prachtich moai waar op 26 augustus en in kloft bern op it boartersplak. Eins hienen hja yn it
lokaal sitte moatten mar as der ûlen te ringjen binne by
Keimpe van der Kooi is it dé kâns om it fan tichteby mei
te meitsjen. It wie safier, de sân jonge Goudûlen (kerkuil)
by Keimpe yn de skuorre wienen der oan ta om in ring te
krijen. Wy hienen trije wiken lyn ek al ris west en doe
like it ús net goed ta, te lyts en net alle ynformaasje sa as
geslacht en fleangewicht krije kinne. Sels wie it noch net
wis dat de lytste it wol helje soe. Der wurdt ek wol ris ien
wei yn de ûle nêstbak as der te min mûzen brocht wurde troch de âlders. Mar der binne dit jier
mûzen by de rûs.
No wienen hja moai op kleur, mei in bytsje dûns en hast
klear om te fleanen. Sa’n fyftich bern fûnen it prachtich
foaral doe't in pear ûlen de boel ûnder skieten. Wy
hawwe safolle mooglik fertelt oer it libben fan in ûle, de
snaffel, de klauwen, eagen en as it in mantsje of in
wyfke is.
In dizze bak sieten allegearre wyfkes, wol útsûnderlik.
Doe’t fan alle ûltsjes de mjitten opnaam wienen mochten
sân bern in ûle fêsthâlde. Dat woenen de measten wol
mar safolle ûlen hienen wy net by ús. Nei trije kertier
wie it klear en nei dat der in groepsfoto makke wie koenen de bern wer nei it lokaal en de ûlen
wer nei de bak om fjirder te sliepen.
In wike letter binne Betty Kooistra en ik wer op skoalle om te fertellen oer spuiballen. Dit binne de
ballen (braakballen) dy’t yn de mage fan de ûle foarme wurde fan alle iten wat net fertart wurdt
troch de ûle. Hjir sit mûzehier yn mar ek bonkjes en skedeltsjes. Oan de kaken en toskjes is te sjen
wat foar soarte mûs de ûle iten hat. Oan de hân fan in kaart koenen de bern útsykje om wat foar
mûzen it gie. Dat wie earst noch net sa maklik mar nei in skoftsje hienen de bern it troch. Wol
spannend dy skedeltsjes út de ballen te plúzjen. Nei ôfrin moasten de bonkjes en skedeltsjes mei
nei hûs ta fansels.
In moaie wize om de ûlewrâld wat tichter nei de minsken ta te bringen.
Tige tank dat wy dit oan de bern sjen litte mochten.
Johan Hellinga, Betty Kooistra en ik fûnen it moai om te dwaan en de bern hawwe wer wat om
oer te praten.
Pyt fan de Polder
Fûgelwacht Trynwâlden
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kwaliteit
goede service
scherpe prijzen

Tel. 058 - 256 12 79 / 058 - 256 12 13 Rinia van Nautaweg 4c Giekerk

Harmen Werkhoven
Waling Dijkstrastraat 27, 9061 BM Gytsjerk
Telefoon: 06 15 08 68 42
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De iPad als vast onderdeel van het leren in de klas
Sinds twee jaar heeft de iPad een vaste plek gekregen binnen het onderwijs op de Ichthusschool. We zijn begonnen met één iPad voor elke
klas. Het enthousiasme en de motivatie van de kinderen om te willen
oefenen op de iPad heeft er voor gezorgd dat we de beslissing hebben
genomen om de iPad breed in te zetten in het lesprogramma. Dit begint op kleine schaal in de
kleutergroepen. Daar zijn 5 iPads voor de kinderen beschikbaar. De kinderen kunnen er naar eigen keuze verschillende educatieve spellen mee doen. Daarnaast zet de leerkracht de iPad in bij
het oefenen van letters, cijfers, kleuren etc. Uiteraard allemaal op een speelse manier. Daarnaast
wordt er natuurlijk nog volop gespeeld en geknutseld zoals dat hoort in een kleutergroep.
In de groepen 3 t/m 6 hebben alle kinderen de beschikking over hun persoonlijke iPad. Deze iPad gebruiken ze
op verschillende manieren. Hun weektaak staat erop.
Hierop houden ze bij hoe ver ze met hun taken zijn. De
leerkrachten zetten naar aanleiding van de resultaten van
de kinderen specifieke apps op de iPad waar ze onderdelen mee kunnen oefenen waarvoor dat nog nodig is. Dit
gaat in overleg met de kinderen. Blijkt bijvoorbeeld na
een toets dat het klokkijken nog niet helemaal voldoende
is, dan kan die leerling dat met een bepaalde app gaan oefenen. Als bij een andere leerling blijkt
dat de tafel van 5 nog niet helemaal geautomatiseerd is dan krijgt die leerling een app om dat
een aantal weken te oefenen. Zo is de iPad niet een gadget, maar een krachtig persoonlijk leermiddel om de kinderen individueel te laten werken aan dat wat ze nodig hebben. De kinderen
werken graag met de iPad en zijn daardoor ook gemotiveerd om te blijven oefenen. Naast het oefenen van leerstof maken kinderen ook werkstukjes en filmpjes voor wereldoriëntatie op de iPad en
kunnen ze deze via het digibord aan de andere kinderen laten zien.
Wij hebben ervoor gekozen om de iPads geleidelijk aan in te voeren, te beginnen bij de kinderen
die in groep 3 komen. Over twee jaar beschikken dan alle kinderen van groepen 3 t/m 8 over
hun eigen iPad. De kinderen in de huidige groep 7/8 hebben geen persoonlijk apparaat, maar
kunnen in de groep gebruik maken van 8 iPads en laptops.
In onze visie is de iPad heel duidelijk een leermiddel en niet het leerdoel. We kijken per kind
wat er nodig is om resultaten te halen. De leerkracht is en blijft in dit hele proces het belangrijkste.
Deze kijkt samen met het kind wat er nog geleerd moet worden en hoe dat geoefend gaat worden. Het werken op de iPad helpt om dit te bereiken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in
deze digitale tijd al op de basisschool op een verantwoorde manier in aanraking komen met middelen die hen kunnen helpen bij het leren. Met de iPad zijn die mogelijkheden onbegrensd!
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Janneke
Mulder - Deelstra

R. VAN NAUTAWEG 10
9061 AE GYTSJERK
TEL.: 058 - 256 12 51

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK
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DORPSFEEST GYTSJERK 2014
'Yn al die tritich 'ier doarpsfeest ha ik dit noait meimakke!´, zei onze trouwe vrijwilliger Henk
Zuiderveld . “Wat in rein!”. Tsja . . . . na vijf weken prachtig weer, het moest er een keer van komen. In de aanloop naar het feest viel er al veel regen, waardoor het feestterrein drassig was geworden. Maar wat doe je , ondanks de drainage, tegen de regenbuien, die per keer ongeveer het
gemiddelde van een maand laten vallen?
Gelukkig was het droog bij de start van het dorpsfeest tijdens de braderie. De onvoorspelbare regen zorgde er voor dat er minder standhouders waren. We hopen daarom volgend jaar weer een
volwaardige braderie te kunnen houden.

Heel vroeg op de vrijdagochtend zagen de voorspellingen er voor die dag wederom zeer slecht
uit. Uiteindelijk is na veel wikken en wegen unaniem door de commissie besloten om de optocht
iets later dan gepland met een verkorte route door te laten gaan.
Onder een dicht wolkendek –en later ook regen– trok de optocht door het dorp, waar de jury en
het publiek met of zonder paraplu kon genieten van de vele versierde wagens, lopers en fietsen.
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Tjitske Koopmans
T: 06-25360061
E: tjitske.koopmans@personaltouchtravel.nl
www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans
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De uitslag van de jury en het publiek is:
Bij de Fietsen
Bij de wagens
Publieksprijs: Welkom bij de Kamara's
Publieksprijs: De Sprookjesboom
1ste prijs: Lucky Luck
1ste prijs: De Sprookjesboom
2de prijs: Bob de Bouwer
2de prijs: Ome Willem
3de prijs: Welkom bij de Kamara's
3de prijs: Omrop Fryslân
Eervolle vermelding: Winx
Eervolle vermelding: Het Kleine Huis op de Prairie
Het was even improviseren op de vrijdagmiddag. De vossenjacht werd vervangen door een disco
in de tenten. De basisschool leerlingen die een kleurplaat hadden gekleurd konden deze laten ophangen in de feesttent. Op de namiddag waren er helaas geen deelnemers voor het spijkerbroekhangen. Omdat we toch de stellage voor het spijkerbroekhangen in de tent hadden opgebouwd
en het terrein te drassig was voor het eierengooien leek het ons een goed alternatief voor de
avond. Maar ook op de avond waren er geen deelnemers te vinden.
In de avond was het tijd voor muziek. Stageline stond op het programma en na een week vol regen leek iedereen zin te hebben in een feestje. Het was druk, bijzonder sfeervol, muzikaal top en
vooral ontzettend gezellig. Zo gezellig dat we overwegen om Stageline ook volgend jaar weer op
het programma te zetten voor de vrijdagavond. De volgende ochtend bij het druk bezochte koffiedrinken werden de prijzen bekend gemaakt en blies Folkert Hans met zijn trompet de wolken uiteen. Het gevolg was dat het Matinee, waar Orkest Butterfly de muziek verzorgde, zowaar zonnestralen mocht ontvangen. In de avond was het weer tijd voor de feestwagens, lopers en fietsen.
Waar eerder op de dag de zon de hele dag vol scheen dreigden donkere wolken op de achtergrond.
Op het moment dat de wielen van de wagens draaiden
vielen de eerste druppels. Gelukkig stond er veel publiek aan de route en waren de deelnemers (uitgezonderd enkele in bikini of Afrikaans kostuum) er dit keer
wel op voorbereid. Het feest werd afgesloten door de
band New York Band en het duo Die Twa.
De feestcommissie wil alle bezoekers, bouwers van de
wagens/fietsen/lopers en deelnemers aan de optocht
bedanken. Ook willen we even stilstaan bij de vrijwilligers. Zonder hen zou het feest niet mogelijk zijn. We hopen dat zij nog vele jaren het feest kunnen
en willen helpen realiseren.
Radboud Burgsma
Voorzitter Dorpsfeest Gytsjerk
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Leven
en
Werk
Renie Jouta
Rinia van Nautaweg 63
9061 AD GYTSJERK
(058) 256 31 51
info@joutacoaching.nl
www.joutacoaching.nl

jouta coaching

Coaching
rond
thema’s als
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MINGD KOAR ALDTSJERK
Jaargetijden concert van het Mingd Koar Aldtsjerk met medewerking van
Grensgeval Folk Music.
Het Mingd Koar Aldtsjerk zingt liederen over de verschillende jaargetijden. De stemmingen zijn
heel divers. U zult vrolijkheid, melancholie en uitbundigheid ervaren. Grensgeval is een akoestische folkgroep met een Keltisch tintje. Zij spelen vooral ballades uit Ierland - Schotland - Engeland
en soms ook uit de V.S. - Canada en Australië.
Datum : 19 oktober 2014
Plaats : Mariakerk in Oentsjerk
Tijd
: 15.30 u.
Toegangsprijs is € 7,50 (inclusief koffie of thee)
Komt allen en geniet mee van dit sfeervolle concert.
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Kaashandel v.d. Wal - Garyp - Tel. 0511 52 15 50
Hoog in kwaliteit, laag in prijs.
Ruime sortering binnen- en buitenlandse kaassoorten.
Ook zijn wij ruim voorzien van dieet-soorten.

ALLES 1e SOORT EN VERS VAN HET MES

Bloemisterij
A. Koolhaas en Zoon
Folgerenlaan 84, Drachtster Compagnie
Tel. 0512 34 18 28

* Bestrating & sierbestrating
* Tuinaanleg & -onderhoud
* Takversnippering
* Voor bedrijf & particulier
* Onderhoudscontracten
verhuur
Minikraan
!!
cm breed
vanaf 70
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PUZZEL
In deze puzzel zijn zevenentwintig woorden van elk negen letters in stukjes gehakt.
Na de juiste invulling leest U in de vetomrande hokjes, van boven naar beneden een
gezegde.
aaf – aas – aas – alc – and – ans – aps – arc – are – cun – die – dig – doo – ect – eed – een egb – elk
– eng – erl – euk – eus – exp – gen – ger – gev – gus – hem – hit – imp – ing – ist kbr – kro – lag – lau –
lou – maj – nag – nau – nijl – oel – ogr – oot – opa – ore – osi – ove ran – reg – rei – ren – res – res –
rga – rijk – rpr – rze – sie – sie – skl – sts – sum – tak – tie top – tte – uim – uni – ver – vol – vui – wer –
wge – wma – wol – zet – zuu.

1 kniesoor
2 preuts
3 stipt
4 fauna
5 plotseling
6 teruggang
7 teder
8 larve van de meikever
9 ereteken
10 heelal
11 kastelein
12 opstopper/stomp
13 bouwkundige
14 goudmaker
15 wrokzuchtig
16 plaatsbeschrijver
17 kaassoort
18 indruk
19 samenzweerder
20 dansmarieke
21 gerechtshof in oude Athene
22 ibis
23 meestal
24 plensregen
25 tentoonstelling
26 januari

F.Z.
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helder en zzeker
eker
Sinds 1933 adviseurs in vverzekeringen,
erzekeringen,
financieringen,
financiering
en, h
hypotheken,
ypotheken, bedrijf
bedrijfskr
bedrijfskredieten,
skredieten,
oudedags
voorzieningen en spaar
adviezen.
oudedagsvoorzieningen
spaaradviezen.
Rinia vvan
an Nautaweg 33 | postbus 3 | 9060 AA
AA Giekerk
Giekerk
(058) 256 18 69 | info@rjdeboer.nl
info@rjdeboer
inf
o@rjdeboer.nl | www.rjdeboer.nl
www.rjdeboer.nl
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Oplossing
septemberpuzzel

Gezegde:
Van de gaffel in de greep gevallen.
Een ”gaffel” is een houten hooivork met twee tanden, en een ”greep” is een mestvork met drie metalen tanden. Als men dus ”van de gaffel in de greep valt”, was men er al niet best aan toe, maar
is dat alleen maar erger geworden.

OUD PAPIER
Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:
Vrijdag 4 oktober en zaterdag 5 oktober 2014
Vuistregels om het inzamelen zo eenvoudig mogelijk te maken: bundel het papier, doe het in
dozen (géén plastic zakken) en plaats het aan de straat. Tempex of ander plastic materialen
worden niet meegenomen! Op straat: Wilt u het papier zoveel mogelijk op de containerplaatsen bijeenzetten? Bij de container: het papier zo ver mogelijk achterin opstapelen. Dit bespaart de oud papierinzamelaars (vrijwilligers) enorm veel werk.
Bij slecht weer vragen wij u het papier NIET EERDER dan de aangegeven tijd
(vrijdags vanaf 17.00 en zaterdags vanaf 9.00 uur) buiten te zetten. Nat papier is moeilijk te verplaatsen! Wij willen u ook vragen het papier in uw straat
zoveel mogelijk bij elkaar te zetten, dit maakt het voor de papierinzamelaars
makkelijker.
23

Timmer- & Afbouwbedrijf

P. Bakker

- Verbouw
- Nieuwbouw
- Onderhoud
- Badkamers
- Tegelwerk
De Barte 2, 9061 DK Gytsjerk
Tel. 06 - 50 52 04 04
Tel./Fax. 058 - 256 33 99
timmerbedrijfpbakker@chello.nl
www.timmerbedrijfpbakker.nl

De Einekoer

DE PEN
Ik heb de pen gekregen van Elsiena van Vliet, één van de moeders die ik regelmatig tegenkom bij de Ichthusschool, wachtend op ons kroost. Ik ben Janneke DijkstraJeltema en woon al sinds mijn vijfde levensjaar in Gytsjerk. De eerste jaren woonde
ik in Oentsjerk. Toen wij in Gytsjerk kwamen te wonen waren wij één van de eerste bewoners in een rijtje van de Waling Dijkstrastraat, de keuze viel al snel op
een hoekwoning met een ruime tuin rondom waar we dan ook volop konden spelen en vooral voetballen. Toen ik eenentwintig jaar was, ben ik zelfstandig gaan wonen in de wijk Heechterp te
Leeuwarden. Ik belandde daar in een betaalbare portiekflat. Echter erg veilig voelde ik mij daar
niet. De politieauto’s reden met grote regelmaat door de straten en er werden diverse aanhoudingen verricht. Soms gebeurde er op een avond zoveel dat je de tv wel uit kon zetten, de straat leek
net een filmset van een slechte Duitse krimi. Dit was voor mij als “braaf” dorpsmeisje wel even een
cultuurschok !
In die tijd werkte ik als administratief medewerkster voor diverse uitzendbureaus. Een van die werkgevers was drukkerij Jongbloed B.V. toen nog gevestigd aan de Grote Kerkstraat in Leeuwarden.
Daar ontmoette ik mijn man Jacob Dijksta uit Stiens. Hoewel het natuurlijk verre van ideaal is om
een relatie te beginnen op je werk, sloeg de vonk toch over. We deden erg ons best om dit geheim te houden voor nieuwsgierige collega’s, toch hadden sommige van hen toch hun sterke vermoedens. Het was vooral voor Jacob een grote opluchting toen mijn jaarcontract afliep en we niet
meer de hele dag tegenover elkaar hoefden te zitten. Daarna heb ik nog een periode gewerkt bij
de Sociale Verzekeringsbank afdeling kinderbijslag. Later zijn we gaan samenwonen en verhuisden we naar de wijk Aldlân te Leeuwarden. Hoewel het een mooie groene wijk is mistten we allebei toch de dorpsmentaliteit en vooral het dorpsgevoel.
We zijn toen verhuisd naar een koopwoning in de Ulbe van Houtenstraat waar we vier jaar hebben gewoond. Toen we hoorden dat Henk en Minny Smid hun woning wilden verkopen grepen
we onmiddellijk deze mooie kans. Zij wonen nu naast ons en wij wonen nu al weer 18 jaar met
heel veel plezier in de Eliza Posthumastraat. Onze beide kinderen: Lisanne van dertien jaar en
Milan van zes jaar zijn geboren in China. Ze waren allebei één jaar oud toen ze bij ons kwamen.
In 2002 kwam Lisanne bij ons en in 2009 kwam Milan. We voelen ons zeer bevoorrecht dat zij in
ons leven zijn gekomen en dat wij voor hen mogen zorgen. Ondanks hun “anders zijn” qua uiterlijk voelen ze zich innerlijk een Fries en zijn ze hier helemaal op hun plek. Lisanne zit sinds kort in
klas 1 op de chr. MAVO “De Saad” in Damwoude en Milan zit in groep 2 van de Ichthusschool.
Als adoptieouders valt het ons op dat geadopteerde kinderen nog te vaak negatief in het nieuws
komen. Natuurlijk is er een klein percentage adoptiekinderen waarmee het niet goed gaat om
welke redenen dan ook. Zij halen daarmee vaker het nieuws waardoor er in onze optiek een vertekend beeld ontstaat. Bij deze nieuwsberichten komen vaak dezelfde deskundigen aan het woord,
die meestal bevooroordeeld zijn doordat ze adoptie op zich als iets negatiefs zien.
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Notenpasta’s
noten en
zuidvruchten

Kloosterman
Reform- en
Natuurvoeding
R. v. Nautaweg 35, Gytsjerk
058 - 256 12 82

openbare
bibliotheek
OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 15.00-20.00
Woensdag: 15.00-18.00
Vrijdag:
10.00-12.00
en
15.00-20.00
Kijk ook eens op
www.sbmf.nl
S. Kloostermanstrjitte 6
9061 BE Gytsjerk
Tel. 058 256 26 11
Verlenglijn 0900-3450345
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Uit uitvoerig onderzoek door Professor Femmy Juffer is gebleken dat het met het merendeel van de
adoptiekinderen heel goed gaat en dat ze zich prima redden in onze maatschappij.

Mijn hobby’s zijn: fotografie, fietsen en winkelen, alhoewel ik deze hobby’s momenteel helaas
niet goed kan uitoefenen door langdurige rugklachten. Ik zou er heel wat voor over hebben om
weer eens een rondje Singel of op de Nieuwstad te kunnen lopen, het is een langdurige kwestie
maar ik geef de moed niet op ! Een andere passie van mij is het verzamelen van de stilistische kattenbeelden van de Oostenrijkse kunstenares Rosina Wachtmeister en de welbekende koeienbeelden van de “Cow Parade”. Deze beelden zijn gemaakt van keramiek en beschilderd door diverse
kunstenaars. Ze zijn er in verschillende afmetingen, vormen en kleuren te koop. Deze schaalmodellen zijn de exacte replica’s van modellen die ergens ter wereld op een Cow Parade tentoonstelling hebben gestaan. In totaal hebben z’n 5.000 kunstenaars een koe kleurrijk beschilderd,
vandaar dat er heel wat soorten beelden bestaan. Aangezien deze beelden in de aanschaf vrij
prijzig zijn, koop en verkoop ik deze via Marktplaats. Helaas is deze hobby iets uit de hand gelopen, het aantal beelden neemt toe terwijl de kastruimte hetzelfde blijft. Hierdoor ben ik momenteel
genoodzaakt meerdere exemplaren van de hand te doen. Veel verzamelaars weten me inmiddels
te vinden op Marktplaats. Ik verkoop ze dan door met een kleine winstmarge. Rijk word je er niet
van maar het blijft een erg leuke hobby!
Onze droom is om ooit nog eens met onze kinderen terug te gaan naar hun geboortegrond in
China en hen te laten zien waar ze hun eerste levensjaar hebben doorgebracht. Ze zijn er best
nieuwsgierig naar en verheugen zich er nu al op.
De pen geef ik door aan Ineke Hartwig-Ponne, net moeder geworden van een mooie dochter en
leerkracht op de Ichthusschool.
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KRITE ”TRYNWALDEN”
lid fan it âld Frysk Selskip 1844

Kultuer is yn de Trynwâlden tichtby, hjir it nije program fan de Krite Trynwâlden
Kultuer rekket elts húshâlden ek yn de Trynwâlden. Tusken de efter- en foardoar wurdt der songen,
dûnse, skildere, blaasd, en lêzen. Bûten de foardoar, yn doarp en wyk, ha minsken fan alle jierren
en eftergrûnen by ferienings mei-inoar wille yn in grut ferskaat oan kultueruterings.
Wy hawwe it program foar it winterskoft gearstolt, foar elk wat wils.
It begjint op Tongersdei 9 oktober mei de jiergearkomste 20.00 oere yn de bibleteek yn Gytsjerk,
mei nei it skoft Bonne Stienstra, mei in nijskjirrich ferhaal.
Dernei is de wurklist:
Snein 16 novimber 2014
Kofjemoarn literair moarnskoft mei Tryntsje van der Veer 10.30 oere yn “De Trochreed” Readtsjerk
Snein 11 jannewaris 2015
Noflik Nijjierslokje mei eftergrûnmuzyk 15.30 oere yn “De Trochreed” Readtsjerk
Snein 1 maart 2015
Kofjemoarn mei De Biltse Fersyskrivers 10.30 oere yn “De Trochreed” Readtsjerk
Snein 19 april 2015
Middeiskonsert mei it Smartlappenkoor “Tussen Wal en Schip” út Hurdegaryp 15.30 oere yn “De
Trochreed” Readtsjerk
Hawwe jimme belangstelling dan kinne jimme dit meimeitsje, en as it foldocht, lid wurde.
Mear ynformaasje kinne jo krije by de folgjende minsken:
Foarsitter:
Baukje de Vries- Zijlstra
Twadde foarsitter:
Ymkje Swart
Skriuwer:
Freerk van der Werff
Twadde skriuwer:
Baukje Siebenga-van der Zee
Skathâlder:
Uilke Bakker
Twadde skathâlder
Paulus Hettinga
Omtinker:
Paulus Hettinga

058-2664878
058-2894533
058-2561772
058-2561353
058-2562914
058-2562848
058-2562848
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BOEKENMARKT SWIM!
WEER SUCCESVOL!
De boekenmarkt van SWIM! was op 21 augustus gehuisvest in de feesttent van Gytsjerk aangezien de regen helaas met bakken uit de lucht kwam. Aan boeken
zeker niet te kort; de schuur van Jentsje Leistra stond
‘grôtfol’. De Trynwâldsters hadden flink opgeruimd, bij
deze Tige Tank! Ook dank aan familie Leistra voor het
ter beschikking stellen van de opslagruimte. Gelukkig
wist het publiek ons wel te vinden in de tent, want er is
voor zo’n € 427,- aan boeken verkocht! Onder de vrolijke klanken van Ate T. en Jelle B. is het restant van de
boeken in de loop van de avond afgevoerd naar De Wissel te Dokkum en Emmaüs te Jistrum.
Dank aan alle boekenkopers die met hun bijdrage het openluchtzwembad "De Sawn Doarpen" te
Gytsjerk een warm hart toedragen.
Tijdens de afsluiting van het zwemseizoen met alle vrijwilligers op 5 september jl. hebben we afscheid genomen van bestuursleden van het eerste uur, Frans Andriesse en Titia Kingma.
Wethouder Doeke Fokkema en voorzitter Dolf Rodenhuis van SWIM! dankten beide bestuursleden
en alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet! De heer Fokkema maakte bovendien bekend dat het
zwembad nog een week extra open bleef. De kers op de taart na een fantastisch zwemseizoen!
Bestuur SWIM!, Stichting Laat Trynwâlden Zwemmen.

HAN MAKKE
Zaterdag 25 oktober eerste handwerk- en ambachtsmarkt 'Hân Makke´
Op zaterdag 25 oktober 2014 wordt in het multifunctioneel centrum ‘It Maskelyn’ in Hurdegaryp
de eerste handwerk- en ambachtsmarkt ‘Hân Makke’ gehouden. De markt begint om 10.00 uur
en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Op de markt staan ca. 25 hobby- en (semi) professionele handwerkers en andere ambachtsmensen die hun producten aanbieden en uitleg geven
over hun hobby of ambacht. U kunt ook meedoen aan verschillende workshops. Ambachten en
hobby’s die ondermeer aan bod komen zijn vilten, leer bewerken, beren maken, poppen maken,
body painting en haken en breien. U vindt ‘It Maskelyn’ aan de Easter Omwei 5 in Hurdegaryp.
Parkeren kunt u op het parkeerterrein van ‘It Maskelyn’ en evt. op het parkeerterrein bij winkelcentrum ‘De Fuormanderij’. Meer informatie vindt u op de facebook pagina van Hân Makke.
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TEIGETJE IS ERG SPRINGERIG
In de woeste voortuin op de zuidkant staat een vlinderstruik. Ook
bloeien er veel geurende bloemen, onder anderen teunisbloem. Bij zonnig weer wordt de tuin druk bezocht door allerlei insecten. Veel vlindersoorten, zweefvliegen, dikke hommels en ’s avonds motjes en nachtvlinders. Ze gaan af en toe op het witte kunststof raamkozijn zitten. Dat is
een lekker warm plekje in de zon. Terug van weggeweest zat ik op de
bank te lezen vlak bij het raam. Plotseling was er een tik tegen het
raam. Ik was verbaasd, dat er een vogel tegen het raam vloog, dat was
nog nooit gebeurd. Het was ook niet zo’n felle tik en bons erbij.
Vreemd. Even later gebeurde het nog een keer. Er vloog een kat tegen
het raam aan. Heel vreemd, wat stelt dit voor. Het gebeurde nog een
paar keer.
Langzamerhand begon ik het te begrijpen. Verscholen onder het fuchsiabosje
tegen de muur, had de kat goed zicht op het raamkozijn. Als de insecten een
plekje hadden gevonden op het raamkozijn, sprong de kat schuin op hen af.
Hij ving niks, want de insecten waren gevlogen. De kat houdt dit al een paar
weken vol. Elke dag komt hij een paar keer voor een half uurtje om zijn atletiek te beoefenen. Ik ben het nu gewend om af en toe een bons te horen tegen
het raam. Oh, poes is weer actief. Poes is brutaal, als ik hem aankijk door het
raam, kijkt hij met een stalen blik me uitdagend aan. Het lijkt wel de springerige Teigetje in “Het
huis in het Poeh-hoekje”. Toch ben ik niet van plan om een verdwaaltocht te organiseren om deze
kat het springen af te leren. Het is een zwart-witte kat, dus dat wordt nooit een Onderdanig, Klein
Berouwvol Teigetje.
Jacqueline Fournier

‘OPROP’ FOTO’S
Renie Jouta skreau oer de opropfoto fan juny 2014:
De trije skoalbern foar it âlde skoalgebou oan de Canterlânswei binne:
Foaroan Kees Kinderman, links fan him sichtber mei fyts Hessel Katsma en efteroan Henk
Kinderman. Alle trije wiene destiids wenjend yn Oentsjerk. De foto sil nei alle gedachten yn
1967 nommen wêze.
Jentsje Leistra mailde over de opropfoto fan juny 2014:
Dy jonges binne Kees Kinderrman, Hessel Katsma en Henk Kinderman.
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Persbericht

Bearn Bilker
houdt weer een lezing over de
geschiedenis van het koningshuis!

De Oranjes:
Prinses Emma
in het Roodkerkje
Zondagmiddag 26 oktober 2014
Aanvang: 15.00 uur
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SOLDAAT
A U TO S C H A D E S P E C I A L I S T
NIEUWESTRAATWEG 67 - 69
9061 CM GYTSJERK
TEL.: 058 256 12 45
FAX.: 058 256 19 99

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

K

erij en SVR Cam
d
r
e
pin
bo ”Johanna Hoeve”
g
aa s
fam. Van Eijden
Binnendijk 57, 9256 HL Rijperkerk, tel./fax: 0511 - 431944

Van jong tot zeer oude kaas en diverse kruidenkaasjes,
w.o. berenburg kruiden en Friese nagelkaas
Wij geven ook demonstraties kaasmaken.
Een idee voor een excursie of kinderpartijtje???
Tot ziens in onze winkel die de gehele week geopend is.

Voor al uw bloemwerk

Bloemenboetiek
F.C. van Vliet
Rinia van Nautaweg 44c - Gytsjerk
Tel. 058 256 14 82
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Ljibbe Hoeksma krige in tel. fan frou Durkje mei de neikommende ynformaasje oer de polonêzefoto fan septimber 2014: De polonêze wie by de 4 sprong. Dat wie yn 1966 of 1967. En de
draaimûne wie stikken gien, trochdat de bern allegearre op ien kant stiene.
Hedde Mulder wist it folgjende fan de polonêzefoto op de fjouwersprong:
Ik wit it net sekuur mar it lyket my it doarpsfeest ta. Destiids yn de jieren 60/70 waard it matinee
ôfsletten mei in polonêze oer de hoeke, de musyk foarop mei in trom en oare ynstruminten. It ferkear lei dan efkes plat. Doe wie it feest noch op tongersdei en freed.
Corry Comello en Keimpe van der Kooi kamen mei deselde ynljochtingen oer de polonêzefoto.
Dirk Laverman
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AGENDA OKTOBER 2014
oktober
01 Gespreksgroep 55+ - Heemstrastate - 10.00 oere - olf. Wytske van der Werff
09

Workshop 'Figueren meitsje fan Piipskom' - (opjaan bij H. Knossen of A. Jensma)

14

Kofjemoarn mei 'Baas over eigen Blaas' - Wapen van Friesland - 09.30 oere door Adri Abbing.

22

’Tussen begraven en herinneren’ - 19.45 oere - De Trochreed lezing door Philomeen Koumans.

novimber
5
Woansdei - 10.00 oere - Gespreksgroep 55+ - Heemstrastate - olf. Wytske van der Werff
11

Tiisdei - 9.30 oere - Kofjemoarn fersoarge troch Kontaktlid Nini Brink en har leden Wapen van Friesland.

14

Freed - Workshop 'Tafel en toetjesbuffet 'opjaan bij H. Knossen of A. Jensma

18

Tiisdei - Filmmiddei yn't Oerein

27

Tongersdei Workshop kaartemeitsje

En foar alle froulju dy't fan nifeljen, haken of breidzjen hâlde is der in Breicafé yn it Wapen van
Friesland op tiisdeitemoarn 9 septimber, 7 oktober en 18 novimber om 9.30 oere en op woansdeitejûn 17 septimber,15 oktober en 19 novimber fanôf 19.00 oere ek yn't Wapen van Friesland
De Vrouwen van Nu afd. Giekerk
Janke Wijbenga-Nijdam
De Tille 18
Gytsjerk
till.058-8433441
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Rinia van Nautaweg 44-D Gytsjerk
Tel. 058 256 11 61

Specialist in:

KIJK EENS
WAT VAKER
IN DE SPIEGEL
VAN
DE KAPPER

* Rauwkosten
* Gesneden groenten
Dames- en
Herenkapsalon

* Fruitstukken
* Exotisch fruit
* Salades
Wij bezorgen gratis in de Trynwâlden

Vonk
R. van Nautaweg 44c
Gytsjerk
Telefoon 058 256 14 82

Witgoed service de Wâlden
Reparatie en installatie van al uw witgoed
ook voor het inbouwen van uw keukenapparatuur

G. Terpstra
06 - 301 222 35
wsdewalden@gmail.com
nieuwestraatweg 87, 9061 CN Gytsjerk

KANTO0R:
Rinia van Nautaweg 2c,
GYTSJERK

• ontwerp / advies
• tuinaanleg / onderhoud
• beheer klein- en grootschalig groen

POSTADRES:
Postbus 73,
9062 ZJ Oentsjerk
Tel. 058 256 17 03
Fax 058 256 16 67

De Einekoer

SLINGER OM ’E SLEEF
Voor onze vakantie werd ik al gevraagd om de sleef over te nemen.
Natuurlijk….. maar wat zet je er in. Eén van mijn hobby’s is koken, maar
ik ben nooit echt een ‘receptenkoker’. Meer een type wat op gevoel en eigen smaak kookt. Onderstaande recept had ik ooit van iemand gekregen, maar dan met andere ingrediënten. Dit naar eigen smaak aangepast en nu een succes op feestjes. Heerlijk als borrelhapje, maar ook een
leuk tapas- of lunchgerechtje. Veel plezier met bakken!
Pestorolletjes
Ingrediënten:
1 broodmix a 500 gr
1 ons ontbijtspek
100 gram geraspte kaas

190 gr pesto (vers of uit een potje)
1 potje zongedroogde tomaten op olie
30 gr. pijnboompitten

Materialen:
2 x ovenschaal of bakvorm van ca 22 cm doorsnede of 1 hele grote bakplaat.
Bereiding:
Maak het brooddeeg zoals beschreven op de verpakking en laat voor de eerste keer rijzen.
Bebloem het werkblad en rol het deeg uit, doe dit eventueel in 2x omdat er anders wel een hele
grote lap deeg ontstaat. Besmeer de gehele oppervlakte met pesto, leg er vervolgens verschillende
rijen ontbijtspek op, daarna stukjes gesneden zongedroogde tomaatjes, strooi vervolgens de pijnboompitjes over de hele oppervlakte en als laatste de geraspte kaas. Rol het deeg met inhoud
(als een soort pannenkoek) op en snijd in plakken van ca. 3 cm. Vet een bakvorm in of bedek met
bakpapier. Bij mij pasten er 12 rolletjes in één ovenschaal, dus had 2 schalen nodig. Verdeel de
rolletjes over de bodem en houd ongeveer 1 cm ruimte er tussen. Dek af en laat voor de tweede
keer rijzen. Verwarm de oven ondertussen voor op 200 graden. Zet de broodjes ca. 45 minuten in
de oven totdat ze goudbruin zijn. Bestrijk ze eventueel met een beetje gesmolten boter voor een
mooie glans.
Sietske Koole
Ik geef de sleef door aan Durk van der Zee.
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H et j u i st e a d res v o or :

• diverse dranken/wijnen/cadeaus
• relatie-/kerstgeschenken
• stoelen/taps/statafels
• partyservice
• diverse aanbiedingen

aan de:
Rinia van Nautaweg 60
9061 AJ Giekerk
Tel.: 058 256 13 32

Voor alles in kannen en kruiken
Canterlandseweg 2c • Giekerk
Tel. 058 256 35 91

met een:
• postagentschap
• schoonheidssalon
• en depositair van
foto Quelle
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BOB
Activiteiten Stichting Sociaal Cultureel Werk BOB
Kinder- en tienerkledingbeurs
Maandag 6 oktober is er de kinder- en tienerkledingbeurs in het BOB-gebouw. Tijdens de beurs is
het ook mogelijk om kleding in te brengen. U bent van harte welkom van 13:00 tot 15:30 uur en
van 19:00 tot 20:30 uur in het BOB-gebouw.
KOFFIE TIJD in het BOB gebouw
Vanaf september is het iedere dinsdag- en donderdagochtend KOFFIE TIJD in het
BOB-gebouw. Om half 10 staat de koffie klaar! U kunt een bakje koffie drinken aan
de gezellige leestafel, een praatje maken met andere bezoekers of een krantje lezen. Wij vragen voor de koffie een kleine vergoeding. Daarnaast kunt u gratis gebruik maken van wifi of van één van de computers in de computerruimte. Kom gerust langs, de koffie staat klaar!
Kinderactiviteiten in het BOB-gebouw
Woensdag 1 oktober: Altijd al goed willen leren tekenen? Dat kan! Na deze middag met veel tips,
kun jij tekenen.
Woensdag 15 oktober (let op andere tijden en kosten)
Herfstvakantieactiviteit: Altijd al kunstenaar willen worden? Of willen leren schilderen? In deze
workshop ga ik je veel leren over abstractie en de kleurenleer. Aan het eind van de middag heb jij
een echt kunstwerk. Kosten: € 4,00 Tijd: 13:00 tot 17:00 uur
Woensdag 29 oktober
Halloween: Maak een angstaanjagend masker dat iedereen laat schrikken!
Vrijdag 7 november
Lampion maken. Met jezelf gemaakte lampion ben je helemaal klaar voor St. Maarten
Jong en Oud koken op de zaterdag middag
Ook dit najaar starten er in het BOB gebouw weer Jong en Oud kookworkshops voor kinderen v.a.
± 6 jaar. Kom gezellig met je vader of moeder, pake of beppe samen koken en geef je snel op!
Zelf pasta en pizza maken op zaterdagmiddag 1 november van 15:45 – 18:00 uur.
Leiding: Sanne Jager. Locatie: Keuken BOB gebouw te Oentsjerk
Kosten: €19,50 per ouder/kind en € 5,-- per extra kind, incl. koffie/thee/limonade en lesmateriaal. Opgave of meer informatie: 058-2166288 of mail naar sannejager@gmail.com
TEENZ INLOOP BOB …… NIEUW voor tieners uit de Trynwâlden. Op de dinsdag en
donderdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur is er een gezellige TEENZ inloop in het
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Trynwâlden e.o
tel. 06 - 83799488

De Einekoer
BOB-gebouw. Hier kun je na schooltijd naar toe om je vrienden te ontmoeten of om nieuwe vrienden te maken. Je kunt er gamen, internetten, darten, muziek draaien en nog veel meer…..
Meidenavonden in het BOB-gebouw
De avonden zijn voor meiden in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar, van 19.30 tot 21.30 uur.
Opgeven kan t/m donderdag, voorafgaand aan de meidenavond. Door te bellen met het BOB-gebouw (058)2562882 of mailen naar meidenwerkbob@outlook.com.
Woensdag 15 oktober: Herfstvakantieactiviteit.
Een ontmoeting met meiden van het AZC Bergum in het BOB-gebouw. Meer informatie volgt.
Vrijdag 31 oktober: Griezelen met Halloween...... De kosten bedragen €2,50 per keer.
Basiskoken voor jongeren!
Wil je graag leren koken dan zijn deze basis kookworkshops wat voor jou! Op vrijdagavond 24
oktober gaan we lekker Italiaans leren koken: pizza, pasta, pastasaus en een lekkere lasagne!
Na het bereiden van de verschillende maaltijden, gaan we samen lekker alles opeten! Je krijgt natuurlijk de recepten mee naar huis, zodat je thuis zelf ook aan de slag kunt. Let op: Je kunt je voor
1 of beide avonden opgeven!
Leeftijdindicatie: vanaf ± 14 jaar
Leiding: Sanne Jager
Tijd: 17:00 - ± 20.00 uur
Locatie: Keuken BOB gebouw te Oentsjerk.
Kosten: € 15,00 PER AVOND incl. ingrediënten, koffie/thee/fris en lesmateriaal.
Opgave of meer informatie: 058-2166288 of mail naar: sannejager@gmail.com
“Kinderen maken muziek” krijgt een vervolg!
Begin oktober gaat het muziekproject
“Kinderen maken muziek in buurthuis BOB”
weer van start. In dit succesvolle muzikale
project kunnen kinderen tussen de 8 en 12
jaar kennismaken met de verschillende instrumenten in een band. Dit zijn de gitaar, het
keyboard, drums, de bas en natuurlijk zang.
Onder leiding van bandcoaches krijgen kinderen workshops waarin ze om te beginnen
alle instrumenten leren kennen. Vervolgens
worden er bands geselecteerd om gedurende het jaar aan de slag te gaan om meerdere popliedjes in te studeren.
Contactgegevens:
Stichting voor Sociaal Cultureel Werk BOB, Wynzderdyk 3 te Oentsjerk.
058-2562882, scw-bob@chellonl, www.scw-bob.nl
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VOOR ERFAANLEG ROND
UW WONING OF BEDRIJF
Ookverko op vanmat erialen zoals:
- betontegels
- straatzand
- betonsteen
- teelaarde
- opsluitbanden
- gebakken steen
Voor prijsopgave of advies kunt u contact opnemen:
Trynwâldsterdyk 2a, Giekerk Tel.: 058 256 15 12 • Fax: 058 256 33 82

De Einekoer

PREEKROOSTER SEPTEMBER
dag
datum
tijd
zo 28-09-2014 09.30 u.
09.30 u.
zo 05-10-2014 09.30 u.
11.00 u.
zo 12-10-2014 09.30 u.

plaats
Gytsjerk
Aldtsjerk
Ontmoetingskerk
Readtsjerk
Aldtsjerk

voorganger
H. Vlasman
I. Verburg
J. Hofstra
J. Hofstra
I. Verburg

09.30 u.
10.00 u.
zo 19-10-2014 09.30 u.
19.00 u.
zo 26-10-2014 09.30 u.
09.30 u.

Oentsjerk
Heemstra State
Ontmoetingskerk
Oentsjerk
Oentsjerk
Gytsjerk

J. Hofstra
Y. Slik
H. Vlasman
H. Vlasman
J. Hofstra
H. Vlasman

bijzonderheden

Israëlzondag
Avondmaal
herfstvak 11/10-19/10
Avondmaal
Avondmaal
bijbelzondag, JOP
vesper
Gezinsdienst

voor meer informatie zie de website www.pgtrynwalden.nl
Voor de wekelijkse weblog, kijk op: www.pgtrynwalden.nl

AGENDA
Agenda oktober 2014
1 Gespreksgroep 55+ olf. Wytske van der Werff [VvN] - 10:00 - Heemstrastate
4, 5 Oud papier
6 Kinder- Tienerkleding beurs - 13:00-15:30 - BOB-gebouw - 19:00-20:30
7 Breicafé [VvN] - 9:30 - Wapen van Friesland
9 Jiergearkomste- Krite “Trynwalden” - 20:00 - Bibliotheek Gytsjerk
9 Workshop 'Figueren meitsje fan Piipskom' [VvN] - (opjaan bij H. Knossen of A. Jensma)
14 Kofjemoarn mei 'Baas over eigen Blaas' door Adri Abbing [VvN] - 9:30 - Wapen van
Friesland
15 Breicafé [VvN] - 19:00 - Wapen van Friesland
18 Spokentocht [in de bossen van de Trynwalden] - www.scw-bob.nl
19 Jaargetijden concert - 15:30 - Mariakerk Oentsjerk
22 ’Tussen begraven en herinneren' - lezing door Philomeen Koumans[VvN] - 19:45 - de
Trochreed
25 Handwerk- en Ambachtsmarkt ‘Hân Makke’ - 10:00-17:00 - ‘It Maskelyn’ - Hurdegaryp
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LOONWERK
GRONDWERK
KRAANVERHUUR
* levering tuingrond en (woud)zand
* (mini)kraan verhuur
* leveren en aanbrengen van drainage
Gytsjerk
Canterlandseweg 48
9061 CD Gytsjerk
Postbus 37
9062 ZH Oentsjerk
Tel. 058 256 14 93

De Einekoer
Samuel R.v. Nautaweg 3, Gytsjerk
Openingstijden: Woe: 13.30-17.00 uur • Vrij: 19.00-21.00 uur • Za: 10.00-12.00/13.00-15.00 uur
Ophalen spullen?: Dhr. G. Kingma, dr. Kijlstraweg 74, Oentsjerk, tel: 2562108,
Dhr. F. de Vries, Dr. Kijlstraweg 55, Mûnein, tel: 2562577.
Heemstra State/Skewiel Trynwalden [onderdeel zorggroep Tellens]
Frisiastate 23, 9062 GX Oentsjerk 058-25641414
www.zorggroeptellens.nl, @:receptieskewiel@zorggroeptellens.nl
KEaRN Welzijn
Hulpvragen voor vrijwillige mantelzorgondersteuning
0511- 465200 , www.kearn.nl
In groet nei it sikehûs
- De Sionsberg: Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum
- Medisch Centrum Leeuwarden: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden
Kinderopvang Kinderwoud
Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.
www.kinderwoud.nl, 0513 - 610825
Makelaar Registermakelaar/taxateur Rompt Lijzenga, Vastgoed Trynwâlden
Simke Kloostermanstrjitte 96, 9061 BG Gytsjerk.
058 - 2562329, fax: 058 - 2562410, @: info@trynwalden.eu
Oud papier
Gezamenlijke scholen. kijk voor de juiste data bij de vermelding in 'De Einekoer'
N.B.: Waar gebruikelijk wordt het papier op de vrijdagavond gehaald.
Regio Politie Fryslân district ”de Wâlden” Basiseenheid Burgum
0900-8844
Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum 0511-460860
Openingstijden: ma t/m vrij: 09.00 -16.30 uur, niet op ma.ochtend en do.middag. Burgerzaken (niet
voor burgerlijke stand) + balie Bouwen en Wenjen ook op maandagavond van 18.30 -20.00.
Praktijk voor Haptonomie TRYNWALDEN Ellen Maseland
Rinia van Nautaweg 1, Gytsjerk 06-20071326
www.haptonomie-trynwalden.nl ,@:info@haptonomie-trynwalden.nl
Ergotherapie Petra Degen/Anne Hoekstra. Frisiastate 23, Oentsjerk
Zorggroep Tellens, 058-2564141 ergoskewiel@zorggroeptellens.nl
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De 24-uurs bereikbaarheid van de huisarts
J. de Boer
058 - 2561337
M.S. Reitsma
058 - 2562862
J.W. Wijnstra/E.P.P. Wijthoff 058 - 2561291
Spoednummer:
058 - 2561606
(alleen voor levensbedreigende situaties)
08.00 – 08.45 uur:
bellen voor aanvragen visites en consulten voor dezelfde dag
11.00 – 12.00 uur:
bellen voor afspraak op volgende dagen
13.00 – 13.30 uur:
telefonisch spreekuur, voor korte vragen en uitslagen
Spoedgevallen buiten kantooruren (na 17.30 uur) worden automatisch doorverbonden naar de dienstdoende huisarts.

Apotheek, Frisiastate 2, Oentsjerk
Herhaalmedicatie bestellen via 1. website: www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl; 2. via de receptenlijn 058-2560902; 3. In het kastje plaatsen; 4. Telefonisch.
Voor 10.00 uur medicijnen besteld, deze kunnen de volgende dag gehaald worden tussen 15.3017.00, of de dagen daarna ook tussen 10.00 en 10.30 uur.
Tandartspraktijk Oenkerk Leo W.J. Roodhof,
Frisiastate 2, Oentsjerk 058-2562808.
Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie, Manuele therapie
Training en Advies T-MED Hessel Turkstra,
Frisiastate 23a, Oentsjerk 058- 2563025.@:info@t-med.nl, www.t-med.nl
Fysiotherapie en Manuele therapie Caroline P. Giesberts
Rengersweg 71, Oentsjerk 058-2563034, www.fysiogiesberts.nl
Mensendiecktherapie N. Klarenbeek - Oentsjerk
Wynzerdyk 11, Oentsjerk, 058-2561013. Behandeling op afspraak.
Logopedie, dyslexiespecialist ”De Praatfabriek” Femke de Vries
Frisiastate 23, Oentsjerk, 06 -14835678
Pedicure: Medisch Pedicure Tj. R. Krijgsman. Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk
058 -2886499 / 06-22627492 @: pedicure@tjrkrijgsman.nl
Yogastudio balans tevens praktijk voor massage en massagetherapie
Janneke Reijenga,058-2563246, It Heechhout 16, 9061 DG Gytsjerk,
www.yogastudiobalans.com,@: info@yogastudiobalans.com
Dierenartsenpraktijk Hurdegaryp - Gytsjerk - Veenwouden
Westeromwei 71, Hurdegaryp, 0511-47 20 64 Spreekuren: ma t/m vrij: 08.30 - 09.00 • 16.30 17.30 / wo.avond: 19.00 - 19.30 en volgens afspraak
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